
 
 
 
 
 

 
 
 
FACTSHEET VOOR DE PERS: NIJMEGEN 
 
Nijmegen, de oudste stad van Nederland bruist van de energie! Oftewel: Old City, Young 
Vibe. Of het nu gaat om een avondje borrelen, cultuur snuiven, shoppen in de oudste 
winkelstraat of wandelen in de natuur. Nijmegen heeft het allemaal. Op loopafstand. 
Vanuit het centrum sta je binnen 15 minuten tussen de Konikpaarden op de Waalstranden 
in de Ooijpolder.  
 

 
 
  



Nijmegen is verrassend en vernieuwend! 
 
Nijmegen, heeft als de oudste stad van Nederland een rijke historie en etaleert meer dan 
2000 jaar historie met een focus op de vier bepalende perioden: de Romeinse Limes, de 
Middeleeuwen, de Tweede Wereldoorlog en de Wederopbouw.   
 
Verder kenmerkt Nijmegen zich door de unieke ligging aan de rivier de Waal, omringd 
door tal van natuurgebieden. Vanuit het hartje van de binnenstad wandel je in 15 minuten 
naar de Stadswaard en sta je tussen de Gallowayrunderen en Konikpaarden. Nijmegen en 
omgeving laten je kennismaken met natuur in al zijn diversiteit: van heuvels, bossen, heide 
en rivierlandschap tot aan (stads)strandjes. 
 

 
 
Als eerste middelgrote Europese stad en als eerste Nederlandse stad heeft Nijmegen zich 
in 2018 Europese Groene Hoofdstad mogen noemen. Een prestigieuze prijs van de 
Europese Commissie voor een stad die bewezen heeft te presteren op het gebied van 
duurzaamheid en duurzame initiatieven; een stad met een groen karakter die door deze 
prijs de taak van rolmodel op duurzaam gebied binnen Europa blijft houden. En vanuit die 
titel gaat Nijmegen verder werken aan de transitie naar een duurzame mobiliteit en 
fossielvrije energie. In 2025 wil Nijmegen dan ook een zero emissie zone zijn, dat betekent 
dat er geen logistieke voertuigen op fossiele brandstoffen mogen rijden in de binnenstad.  
 



Circulair straatmeubilair, kilometers snelfietspad, duurzaam bouwen, de omvorming van 
de voormalige kolencentrale tot een groene delta en de realisatie van een eiland midden 
in de stad in het kader van hoogwaterveiligheid zijn daarvan kenmerken die zichtbaar zijn. 
Daarnaast wordt er elk jaar een ‘Groene Vrijdag’ georganiseerd om Nijmegen groener en 
mooier te maken. 
 
Daarnaast heeft Nijmegen heeft een fantastisch cultureel aanbod en een bourgondisch 
karakter. Dit is niet alleen te zien aan grote aanbod, maar ook aan de grote variëteit aan 
plaatsen om te verpozen. En natuurlijk is Nijmegen niet alleen gastheer van het 
Vierdaagse Wandelevenement: The Walk of the World, met daaraan verbonden het 
grootste gratis toegankelijke evenement van Nederland: De Vierdaagsefeesten. Want op 
cultureel en sportief gebied is er keuze te over. 
 
Als universiteitsstad zet Nijmegen zich internationaal op de kaart als topspeler in een 
samenwerking met de Novio Tech Campus voor wat betreft Health & High Tech als het 
gaat om verbeteren van de kwaliteit van leven, de gezondheidszorg en het ontwikkelen 
van hoogwaardige technologie voor diverse maatschappelijke toepassingen.  
 
 
Facts & Figures 
 
Ligging: Provincie Gelderland, nabij de Duitse grens 
Aantal inwoners: ca. 177.000 
Aantal hotels: 24 
Aantal hotelbedden: 1442 (2019), 693 kamers (2021) 
Aantal B&B’s en B&B-bedden: 61, grotendeels in Nijmegen met ca. 200 bedden; 
(www.bedandbreakfastnijmegen.nl);  
Er is ruimte voor ca 7500 deelnemers binnen de diverse congrescentra 
Vluchthavens: Eindhoven, Düsseldorf, Weeze en Schiphol prima bereikbaar 
NS: Nijmegen heeft diverse stations en is daardoor prima bereikbaar 
 
Meer weten?   

• https://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/winning-cities/2018-
nijmegen/ 

• Officiële bezoekerswebsite van Nijmegen | Into Nijmegen 

http://www.bedandbreakfastnijmegen.nl/
https://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/winning-cities/2018-nijmegen/
https://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/winning-cities/2018-nijmegen/
https://www.intonijmegen.com/


Oudste stad van Nederland met rijke historie: Old 
City 

 
Rond 5500 voor Chr. streken de eerste mensen neer in het gebied ten noorden van de 
Waal. Het waren jagers-verzamelaars die in kampementen leefden en van gebied naar 
gebied trokken. Eeuwenlang werd het voedselrijke gebied ten noorden van de Waal 
bezocht Rond 3700 voor Chr. vestigden de eerste boeren zich in dit gebied en zijn 
overblijfselen van continue bewoning aangetroffen. 
 
Rond 19 voor Chr. arriveerden de eerste Romeinse soldaten in Nijmegen. Zij bouwden op 
de Hunnerberg een groot legerkamp. Dit was een hoog gelegen terrein en zeer 
strategisch aan de rand van het tot dan toe veroverde gebied. Enkele jaren later waren de 
troepen elders in het Romeinse Rijk nodig en werd het kamp verlaten. Op het Kops Plateau 
werd een kleinere militaire commandopost ingericht en er ontstond een bestuurlijk 
centrum op de Valkhofheuvel. Dit werd Oppidum Batavorum genoemd, letterlijk ‘de 
versterkte stad van de Bataven’. Oppidum Batavorum floreerde tot 69 na Chr.  Tijdens de 
Bataafse opstand werd de stad in brand gestoken. Pas 300 jaar later verrees hier een 
nieuw Romeins fort, versterkt met muren en grachten. 
 

 



 
De stad werd, door de manschappen van het Tiende Legioen in het westen herbouwd. In 
wat nu het Waterkwartier en het Waalfront is, verrezen grote gebouwen zoals een 
badhuis en tempels. Deze stad werd omstreeks 100 na Chr. Ulpia Noviomagus genoemd én 
kreeg stadsrechten van keizer Traianus.  
 
Ulpia Noviomagus was de hoofdstad van de Limes. Zo noemen we de grens van het 
Romeinse Rijk. De stad was een nieuwe vorm van wonen in deze streken. Het zorgde voor 
een levendige streek met veel handel en bedrijvigheid. 
 
In 777 liet Karel de Grote op de plaats van de vroegere Romeinse versterking een palts 
optrekken. Zo’n palts bestond uit een paleis en ook gebouwen voor het hof en militairen. 
De belangrijkste gebouwen, zoals een kerk of kapel, waren een vast onderdeel van de 
versterking. Vorsten waren in de middeleeuwen steeds op reis en trokken met hun gevolg 
van palts naar palts om op die plek voor de wijde omgeving de regeringszaken te 
bespreken. 
 
In 880 sloeg een aantal Noormannen een winterkamp op, op de Palts van Nijmegen en bij 
hun vertrek in het voorjaar van 881 brandden ze de gebouwen op het Valkhof plat. Erna 
werd de palts herbouwd en in de twaalfde eeuw werd het Valkhof weer een plek van 
betekenis door de burcht die keizer Frederik Barbarossa liet bouwen. Van die gebouwen 
zien we nu nog restanten in het huidige Valkhofpark. Alleen de Nicolaaskapel is ouder, die 
werd rond ongeveer 1030 gebouwd. 
                                                                                                                                                                                                                                 
In de tachtigjarige oorlog werd Nijmegen verschillende keren belegerd. In het jaar 1672 
werd de stad bezet door de Fransen, dit duurde tot het jaar 1674. In het jaar 1678 keerde de 
rust weer terug in Nijmegen, toen is het vredesverdrag, de Vrede van Nijmegen, getekend. 
 
De geschiedenis komt tot leven komen door een bezoek aan het Museum het Valkhof, de 
Stevenskerk, of Museum de Bastei die ook rondleidingen aanbiedt op cultuurhistorisch 
gebied en langs de verdedigingswerken van Nijmegen.    
 
De Romeinse militaire locaties zijn onderdeel van de Neder Germaanse Limes. Nederland 
en Duitsland dienden in januari 2020 samen het UNESCO nominatiedossier van de Neder-
Germaanse Limes in. Dit deel van de vroegere noordgrens van het Romeinse Rijk loopt 



langs de Rijn van Katwijk (NL) naar Remagen (Duitsland). In dit gebied liggen veel 
waardevolle archeologische vindplaatsen uit de Romeinse tijd, waarvan de best bewaarde 
en meest representatieve zijn voorgedragen voor de UNESCO Werelderfgoedstatus. In 
Nijmegen dus vier terreinen. In de zomer van 2021 verwachten we een besluit van 
UNESCO.  
 
In de tweede wereldoorlog is een groot deel van het historische Nijmegen verwoest. Op 
22 februari 1944 werd door de Amerikanen een bombardement uit gevoerd op Nijmegen. 
Het doel van het bombardement kon die dag niet worden bereikt en daarom werden 
zogenaamde gelegenheidsdoelen op de weg terug gebombardeerd. Het stationsgebied 
van Nijmegen was zo’n gelegenheidsdoel, omdat er op dat traject wapens werden 
vervoerd door de Duitsers. Het stationsgebied werd geraakt, maar vele bommen troffen 
echter burgerwoningen. Grote delen van het middeleeuwse centrum werden vernield.  
Tussen 1944 en 1947 kwam het wederopbouwplan van de stad tot stand: de stad 
vernieuwen zonder de oorspronkelijke stadsplattegrond te veel geweld aan te doen. Dat 
de verschillende gebouwen in het stadscentrum uiteindelijk een weinig harmonieus 
geheel vormden, had te maken met gebrek aan budget, tekort aan bouwmaterialen en de 
drang om van Nijmegen een moderne stad te maken. 
 

 



Tot aan de dag van vandaag wordt de geschiedenis gekoesterd en in ere gehouden bij de 
verdere bouw van de stad. In dat opzicht is ook de aanleg van de brug De Oversteek, op 
een historische locatie in de stad, een goed voorbeeld. Op deze brug start de Sunset 
March (Immaterieel Nederlands Erfgoed). Het bombardement en de getroffen burgers 
worden jaarlijks herdacht bij monument De Schommel op het Raadhuisplein.  
Neem een kijkje in het WOII-informatiecentrum en vergeet niet bij een rondwandeling 
door het centrum aandacht te besteden aan de markering van de brandgrens.  
 
 
Meer weten?  Enkele voorbeelden: 

• Officiële bezoekerswebsite van Nijmegen | Into Nijmegen 
• www.besiendershuis.com/kaaisjouwer 
• www.brandgrens024.nl 
• www.debastei.nl 
• www.gildenijmegen.nl 
• www.gebroedersvanlimburg.nl/gebroeders-van-lymborch-huis 
• www.huisvandenijmeegsegeschiedenis.nl  
• www.infocentrumwo2.nl 
• www.liberationroute.nl 
• liberationroute.nl/the-netherlands/pois/t/the-battle-for-nijmegen   
• www.lightsupply.nl/projecten/het-gezicht-van-nijmegen  
• www.museumhetvalkhof.nl  
• www.romeinen.nl/romeinse-limes/plaatsen/nijmegen   
• https://waalpaintings.nl/ 
• www.stevenskerk.nl  
• www.sunsetmarch.nl  
• www.tracesofwar.nl/sights/494/Monument-Waaloversteek-bij-Nijmegen.htm 
• www.tracesofwar.nl/sights/28689/Monument-De-Schommel-Nijmegen.htm   
• www.wederopbouwstad.nl 
• wikipedia.org/wiki Bombardement_op_Nijmegen   
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Aantrekkelijke ligging rondom de drukbevaren Waal 
omgeven door prachtige natuurgebieden 
 
Bijzonder in Nijmegen is de mogelijkheid vanuit het centrum lopend of fietsend in 
natuurgebieden te komen. Die strekken zich in diversiteit uit. Fietsen, mountainbiken, 
wielrennen, wandelen door struingebieden, over dijken, langs de rivier of door bos- en 
heide, recreëren aan een (stads)strand bij de Spiegelwaal of in de Stadswaard. Een 
prachtige verbinding met de Stadwaard is brug de Ooypoort, waar je vanaf het hart van 
de stad, direct het struingebied inloopt.  
 

 
 
Vanuit de stad zijn er struinroutes (wildernis in de stad), er zijn rondleidingen via Museum 
de Bastei naar de Stadswaard/Ooij/Rivierpark; er is de Walk of Wisdom, de Aquaductroute 
van Bron tot Kraan (van het aquaduct in Berg en Dal naar Nijmegen), de Limes wandel-
/fietsroute, Binnenste Buitenland (gemaakt door het Valkhof), Rondje Pontje, 
klompenpaden (regionaal) en, bruggenrondjes. De stad en aangrenzende natuur bekijken 
vanaf een boot, dat kan tijdens een Rondvaart op de Pannenkoekenboot. Verrijk jezelf met 
de wandelkaart van het Rivierpark – het stadseiland - om te leren over de geschiedenis/ 
historie van dit bijzondere stukje stad aan de overkant van de Waalkade. Het rivierpark is 
aangelegd omdat de rivieren steeds meer water te verwerken krijgen. Daarom is naast de 
Waal een nevengeul gegraven (de Spiegelwaal). Door het graven van de geul in 
combinatie met de dijkverlegging is een langgerecht eiland in de Waal ontstaan. Het 



eiland en de Spiegelwaal beschermen Nijmegen tegen hoog water. Dit stukje stad staat al 
jaren in de belangstelling van vele internationale delegaties. Want waterveiligheid is van 
mondiaal belang.  
 
Recreëren kan natuurlijk ook in een van de vele parken, zoals het Goffertpak, het 
Hunnerpark en het Valkhofpark.  
 
Wandelend over de Waalkade zijn er mooie en bijzondere rustpunten. Niet alleen is de 
Waalkade een aanlegpunt voor vele cruiseboten, een geliefde plek om het ruime 
scheepvaartverkeer (500 per etmaal) te bekijken, óf om zomaar de rivier over te turen. Er 
zijn ook recreatieve havens en industriële havens die het landschap markeren. 
Zo zijn daar de Lindenberghaven met historische schepen: een prachtige 
(zomerfestival)plek en de Waalhaven: gelegen naast een nieuw hip, oud industrieel gebied. 
 
Verderop langs de rivier is de Containerterminal, BCTN, en zien we het Havengebied 
Nijmegen: een van de grootste binnenhavens van Nederland.  
 
Meer weten? Enkele voorbeelden: 

• https://bctn.nl/ 
• www.debastei.nl 
• www.glk.nl/landschappen-kastelen/routes 
• www.nederlandfietsland.nl 
• https://nijmegen.pannenkoekenboot.nl/ 
• www.rijkswaterstaat.nl/water/waterbeheer/bescherming-tegen-het-

water/maatregelen-om-overstromingen-te-voorkomen/ruimte-voor-de-rivieren 
• www.route.nl/fietsroute/420639/van-bron-tot-kraan  
• www.tpnwest.nl/haven 
• www.visitnijmegen.com 
• www.wandelnet.nl/ 
• www.wandelnet.nl/wandelroute/407/Romeinse-

Limespad/overzicht?gclid=EAIaIQobChMIu9_i3NX97wIVMxkGAB3cZg3HEAAYBCAAE
gIuifD_BwE 
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Een fantastisch cultureel aanbod met een 
bourgondisch karakter: Young Vibe 
 
Nijmegen heeft een zeer divers cultureel aanbod. De stad is de organisator van ’s werelds 
grootste vierdaagse wandelevenement de Vierdaagse (Immaterieel Nederlands Erfgoed) 
en de daarbij behorende Vierdaagsefeesten. Dit is het grootste gratis toegankelijke 
evenement van Nederland en één van de grootste evenementen in Europa waar zo’n 1,5 
miljoen bezoekers op afkomen. Op sportief gebied mag ook de Zevenheuvelenloop zich 
rekenen bij de evenementen die internationaal in de belangstelling staan. 
 

 
 
Naast Concertgebouw de Vereeniging, de Schouwburg, het Muzieum en onderscheidende 
evenementen op het gebied van film, pop of literatuur zijn er legio creatieve hotspots, 
zoals Vasim en Honig: beide voormalige industriegebieden. Nijmegen heeft bijzondere 
tentoonstellingen in de musea en erfgoedinstellingen. Er worden onderscheidende 
evenementen/activiteiten op het gebied van film, pop en literatuur georganiseerd.  
Bekijk het aanbod van LUX, de Wintertuin, Go Short, Music Meeting, Poppodia 
Doornroosje en Merleyn, de Stevenskerk, de Basis en de popconcerten in het Goffertpark 
waarbij plaats is voor 60.000 bezoekers. Onder de gasten van het Goffertpark mogen we 
grote namen rekenen zoals de Stones, Paul McCartney, Eminem, Muse, U2, Phil Collins, en 
natuurlijk niet te vergeten: de Nijmeegse Rockband Navarone. 
 



Dat Nijmegen een bourgondisch karakter heeft laat zich raden door innovatieve horeca- 
en retailconcepten en onderscheidende retail- en horecaformules. In diverse stadsgidsen 
(o.a. Time to Momo) zijn ze allemaal te vinden. De terrasdichtheid is groot, er zijn van ’s 
ochtends vroeg tot ’s avonds laat plekken te vinden om een drankje te drinken. Als oudste 
stad van Nederland, heeft Nijmegen ook de oudste winkelstraat in Nederland: de Lange 
Hezelstraat. Een straat met veel historische winkelpanden, bijzondere winkels en 
horecazaken. Onlangs werd restaurant De Nieuwe Wereld beloond met een Michelinster. 
Een mooie prestatie voor een restaurant dat ‘kookt om de wereld beter te maken’ en 
daarom planten gebruikt: Botanische Gastronomie.  
 
Meer weten? Enkele voorbeelden: 

• www.denieuweoost.nl 
• www.denieuwewinkel.com 
• www.devasim.nl 
• www.doornroosje.nl 
• www.doornroosje.nl/merleyn 
• www.gids.tv/video/82258/muse-geeft-spectaculair-concert-in-goffertpark-

nijmegen-bekijk-de-beelden 
• www.goshort.nl 
• www.honigcomplex.nl 
• www.insciencefestival.nl  
• www.lux-nijmegen.nl 
• https://musicmeeting.nl/ 
• www.muzieum.nl 
• www.nnzevenheuvelenloop.nl 
• www.stadsschouwburgendevereeniging.nl 
• www.stevenskerk.nl 
• www.timetomomo.com/nl/bestemming/nijmegen 
• www.4daagse.nl/nl 
• www.vierdaagsefeesten.nl 
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Nijmegen Universiteitsstad 

 
De Radboud Universiteit is een studentgerichte onderzoeksuniversiteit waar 
toponderzoek en hoogwaardig onderwijs nauw met elkaar zijn verbonden. Het is een van 
de grootste werkgevers van Nijmegen. Dankzij het brede nationale en internationale 
netwerk is een buitenlandse stage of uitwisseling snel geregeld. De universiteit koerst op 
kwaliteit. Internationalisering draagt in belangrijke mate bij aan de kwaliteit van het 
onderwijs, onderzoek en dienstverlening. Op deze drie pijlers bouwt de Radboud verder 
aan haar positie, gericht op de internationale wetenschappelijke top. 
 

 
 
De Universiteit wil bijdragen aan een gezonde, vrije wereld met gelijke kansen voor 
iedereen. Daarom heeft duurzaamheid een prominente plek in het onderwijs. Alle 
studenten komen vanuit de eigen discipline in aanraking met vraagstukken rond 
duurzaamheid.  
 
In 2020 bedroeg het aantal studenten aan de Radboud 24.000. 
 
Meer weten?  

• www.ru.nl 
• www.ru.nl/duurzaamheid/onderwijs 

 

http://www.ru.nl/
http://www.ru.nl/duurzaamheid/onderwijs


Health & High Tech 

 
Met haar significante positie in de Health & HighTech sector behoort Nijmegen tot de top 
als het gaat om het verbeteren van de kwaliteit van leven, de gezondheidszorg en het 
ontwikkelen van hoogwaardige technologie voor diverse maatschappelijke toepassingen. 
De Radboud Universiteit en De Novio Tech Campus werken hierin samen.  
 
Speerpunten hierin zijn showcases op het gebied van Neuroscience / Healthy Brain, 
evenals de showcases op het gebied van Digital Health. Voorbeelden zijn het Donders 
Institute for Brain, Cognition and Behaviour; het Max Planck Institute for Psycholinguistics, 
het Radboud Institute for Health Sciences/Molecular Sciences en Computing and 
information Sciences. En natuurlijk Parkinson op Maat, onderzoek van Bas Bloem in 
samenwerking met Verily (ParC). 
 
Verder zijn er innovaties op het gebied van Toegepaste Artificial Intelligence en Zorg op 
Afstand, 3D Printen en VR&AR (bv VR4REHAB (Sint Maartenskliniek), 42 digital health 
bedrijven en 600 health instellingen en de   Newsroom.  
 

 
 
Ook Drug Discovery & Development - Byondis en Synthon - en innovaties op het gebied 
van Immuniteit, Oncologie en hart-en vaatziekten en infectieziekten zetten Nijmegen op 
de kaart.  
 
Evenals Chip Integration en showcases op het gebied van RF Technology. Nijmegen is de 
bakermat van de Nederlandse chipindustrie. Op één vierkante kilometer zit in Nijmegen 
met bedrijven als NXP, Ampleon en Nexperia een miljardenindustrie bij elkaar. Ook al is de 



chip zelf relatief onzichtbaar, wereldwijd wordt de innovatiesnelheid in alle domeinen 
gedreven door de chip. In alle auto’s zitten meerdere NXP-chips, de helft van alle gevoerde 
telefoongesprekken gebeurt met Ampleon-chips en in alle elektrische apparaten van deze 
wereld zitten Nexperia-chips.  
 
Bedrijven als Advanced Packaging Center (APC), BCS, Boschman, Photon Delta, Sempro, 
Sencio, TNO, Trymax zijn in Nijmegen gehuisvest. 
 
Het wetenschapsfestival Inscience en het Health Valley Event profileren de wetenschap 
voor externe partijen in al z’n ontwikkelingen en uitdagingen. 
 
Meer weten? Enkele voorbeelden: 

• www.ampleon.com 
• www.byondis.com 
• www.eprpartner.com 
• www.healthvalleyevent.com 
• www.hollandsemiconductors.nl/members/advanced-packaging-center 
• www.insciencefestival.nl 
• www.nexperia.com 
• www.noviotechcampus.com 
• www.noviotechcampus.com/health-high-tech 
• www.nxp.com  
• www.parkinsonopmaat.nl/studies  
• www.photondelta.com 
• www.ru.nl/donders 
• www.sempro.nl  
• www.sencio.nl 
• www.synthon.com 
• www.trymax-semiconductor.com 
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